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Príhovor konateľov spoločnosti: 
 
 
Vážené dámy a páni, vážení spoločníci,   
 
predkladáme Vám výročnú správu Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh za rok 
2020. 
 
Správa obsahuje výsledky dosiahnuté za rok 2020, výsledky z prevádzkovej a obchodno-
ekonomickej činnosti.  
  
Možno konštatovať, že spoločnosť pracovala po celý rok v prospech obyvateľstva regiónu, či 
už dodávkou kvalitnej pitnej vody alebo bezporuchovým odkanalizovaním a čistením 
odpadových vôd.   
 
Nasledujúce roky budú pre našu spoločnosť  veľkou  výzvou. Sme  presvedčení, že  spoločne 
s našimi zamestnancami a obchodnými partnermi zvládneme náročné úlohy a naše výsledky 
potvrdia, že spoločnosť má svoju stabilnú pozíciu s potencionálom jej rozvoja.  
 
Na záver nám dovoľte poďakovať spoločníkom za prejavenú dôveru, obchodným partnerom 
za spoluprácu a hlavne našim zamestnancom za ich každodennú prácu v roku 2020.  
 
 
 
 

Ing. Juraj Ondračka   Jozef Húserka 
konateľ spoločnosti   konateľ spoločnosti 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Profil spoločnosti: 

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. so sídlom v Nemšovej, ul. J. Palu 2/3 bola 
založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.8.2006 spoločníkmi mestom Nemšová, obcami 
Dolná Súča, Horná Súča, Horné Srnie, Hrabovka a Skalka nad Váhom. 
Spoločnosť bola zapísaná do OR SR dňa 5.10.2006, vložka č. 17107/R 
obchodné meno: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.,  
skratka názvu RVS VV, s.r.o., sídlo spoločnosti: J. Palu 2/3, 914 41  Nemšová 
IČO: 36682888 
IČ DPH: SK2022269326 
tel./fax: +421326420996, e-mail: rvsvv@rvsvv.sk 
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením 
základné imanie: 1.617.900,00 € 
 
Predmet  podnikania spoločnosti:  
 
- prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie 
- prevádzkovanie verejných kanalizácií II. až III. kategórie 
- vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov 
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)   
   v rozsahu voľných živností 
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu  
   voľných živností 
- prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami 
- prenájom strojov a malej mechanizácie 
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien 
- inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť v stavebníctve 
- montáž určených meradiel 
 
Štatutárne orgány spoločnosti: 

Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, členmi valného 
zhromaždenia sú všetci spoločníci. Počet hlasov jednotlivých spoločníkov sa určuje počtom 
obyvateľov jednotlivých spoločníkov k 31.12. príslušného roku na nasledujúci rok.  
Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia. Spoločnosť má maximálne dvoch konateľov. 
Aktuálnymi konateľmi spoločnosti sú Ing. Juraj Ondračka a Jozef Húserka.  
Spoločnosť zriadila s účinnosťou od 01.07.2020 dozornú radu. Predsedom dozornej rady sa 
stal JUDr. Miloš Mojto, členmi sú Rudolf Pleva, Eva Mráziková a Anton Horečný.   
 
Vodovody: 
 

Spoločnosť prevádzkuje vodovody v meste Nemšová a v obci Horné Srnie v dĺžke 44,5 km. 
K 31.12.2020 bolo z celkového počtu 9.083 obyvateľov zásobovaných pitnou vodou 9.074, čo 
predstavuje 99,9 %.     
V priebehu roka bolo odstránených 14 porúch na vodovodnom potrubí. Straty vody – 
v priemere 30 % - sú na vodovodnej sieti spôsobené hlavne dlhodobými nedostatočnými 



investíciami do údržby a obnovy infraštruktúry. Mnohé vodovodné siete dosluhujú 
a vyžadujú si plánovanú obnovu.   
Nezávadnosť pitnej vody je zabezpečovaná chlórovaním. Kvalita vody je sledovaná podľa 
schváleného Programu prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody. Všetky vzorky vyhoveli  
požiadavkám kvality pitnej vody.  
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil rozhodnutím č. 0245/2017/V zo dňa 1.3.2017 
maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom vo výške 0,9363 
€/m3 bez DPH na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2021.  
 
Prehľad fakturovanej pitnej vody v m3 

Rok 2020   331.040 
Rok 2019  298.336 
Rok 2018                     286.244 
 
Zvýšená spotreba pitnej vody bola spôsobená výrazným otepľovaním, kedy odberatelia 
používali vodu vo zvýšenej miere i na rekreačné účely (bazény), a tiež vysychaním vlastných 
zdrojov pitnej vody (studní).  
Odpočet fakturačných vodomerov bol vykonávaný podľa schváleného harmonogramu. 
Najvýznamnejší odberatelia boli odčítaní v mesačných a štvrťročných cykloch.  
 
Kanalizácie: 
 

Spoločnosť prevádzkuje kanalizačné siete v meste Nemšová a v obciach Horné Srnie, Borčice, 
Bolešov, Kameničany, Slavnica, Horná Súča, Dolná Súča a Skalka nad Váhom v celkovej dĺžke 
123 km. Evidujeme 1.991 pôvodných kanalizačných odbočení, a z cieľového počtu 
novovybudovaných kanalizačných odbočení 2.450 je napojených 1.432 odberných miest.   
Odpadové vody v objeme 792.539 m3 boli čistené na mechanicko-biologickej čistiarni 
odpadových vôd v Nemšovej. Z toho bolo na ČOV Nemšová privezených a čistených aj 28.070 
m3 žumpových vôd. 
Nároky na vodárenské siete z roka na rok stúpajú. Najmä čo sa týka ich kapacity, 
monitoringu, kvalitatívnych parametrov. Nepriaznivý dopad na ich funkčnosť majú klimatické 
zmeny, ktoré spôsobujú extrémne prívalové dažde, čo neprimerane zaťažuje kanalizáciu.  
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil rozhodnutím č. 0245/2017/V zo dňa 1.3.2017 
maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciu vo výške 
0,8108 €/m3 bez DPH, ktorá je zároveň i cenou fakturačnou. 
 
Prehľad fakturovanej odkanalizovanej vody v m3  

Rok 2020  614.013 
Rok 2019   541.440 
Rok 2018    515.007 
 
Zákaznícke služby: 
 

Komunikácia so zákazníkmi je vykonávaná denne v zákazníckom centre. Spoločnosť eviduje 
zvýšený nárast zákazníkov z titulu uzatvárania zmlúv s novými producentmi odpadových vôd 
a s tým súvisiacou fakturáciou a ďalšími službami. Spoločnosť vychádza zákazníkom v ústrety 



napr. aj zverejnením dokumentov a formulárov na internete, komunikáciou a zasielaním 
faktúr e-mailom, či možnosť platenia faktúr inkasom. 
 
Prehľad vystavených faktúr za vodné a stočné v kusoch: 
Rok 2020  10.491 
Rok 2019    8.641 
Rok 2018    7.827 
 
Ľudské zdroje a personálna politika: 
 
Ku koncu roku 2020 zamestnávala spoločnosť 13 zamestnancov. Dvaja zamestnanci odišli na 
vlastnú žiadosť, dvaja boli prijatí, z ktorých jeden zamestnanec nastúpil na úsek kanalizácie. 
Pracovníci zabezpečovali nepretržitý chod vodárenských a kanalizačných služieb. Ťažké 
obdobie spojené s pandémiou zvládli na vysokej profesionálnej úrovni. Vďaka nim neboli 
služby spojené so zásobovaním vodou a odvádzaním a čistením odpadových vôd počas 
pandémie prerušené, nakoľko charakter a povaha tejto práce prácu z domu neumožňuje. 
Pracovné a mzdové podmienky sú dohodnuté v náväznosti na platnú legislatívu 
a ekonomické možnosti zamestnávateľa.  
 
Ekonomika: 
 
Náklady spoločnosti predstavovali 1.691.835,07 €, výnosy 1.654.770,96 €, výsledok 
hospodárenia - strata po zdanení vo výške 37.064,11 € bude podľa rozhodnutia valného 
zhromaždenia preúčtovaná na účet neuhradená strata minulých rokov. 
 
Prehľad vývoja nákladov: 
Rok 2020  1.691.835 € 
Rok 2019  1.634.404 €  
Rok 2018     838.865 € 
 
Prehľad vývoja výnosov: 
Rok 2020  1.654.771 € 
Rok 2019  1.512.311 € 
Rok 2018     833.214 € 
 
Prehľad vývoja hospodárskeho výsledku po zdanení: 
Rok 2020    37.064 € - strata 
Rok 2019  113.382 € - strata 
Rok 2018    14.362 € - strata 
 
Investičná výstavba: 
 
Súčasná regulačná politika nedovoľuje vytvoriť dostatočnú finančnú rezervu na obnovu 
jestvujúcich sietí. Z uvedeného dôvodu spoločnosť neuvažuje s investičnou výstavbou či 
v dobudovaní kanalizácie alebo rekonštrukcii vodovodných sietí.  
 
 



Audítor: 

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo spoločnosť A P X, k.s. Považská Bystrica, licencia  
118, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2020. Podľa „Správy nezávislého 
audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: Účtovná závierka poskytuje pravdivý 
a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2020 a výsledku jej hospodárenia za rok 
končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. 
 
Hlavné zámery a ciele spoločnosti: 

-zabezpečiť plynulú dodávku pitnej vody, 
-zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb, maximálne vychádzať v ústrety zákazníkom, 
-vyvinúť maximálne úsilie na pripájanie sa nových producentov odpadových vôd na 
kanalizáciu. Spoločnosť prijíma opatrenia na splnenie tohto ukazovateľa, aby sa obyvatelia 
napojili na už vybudované kanalizačné odbočenia. 
-zabezpečiť všetky činnosti spoločnosti v súlade s požiadavkami na ochranu životného 
prostredia, zdravia a bezpečnosti práce.   
 
Doplňujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát: 

Údaje zo súvahy v € 
 
ozn. STRANA AKTÍV r. 31.12.2020 31.12.2019 

 Spolu majetok 01 39.137.900 39.968.556 

A. Neobežný majetok 02 38.905.723 39.809.826 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 03 21.820 29.339 
A.II. Dlhodobý hmotný majetok 11 38.883.903 39.780.487 
A.III. Dlhodobý finančný majetok 21   
B. Obežný majetok 33 224.810 152.710 

B.I. Zásoby 34 150 150 
B.II. Dlhodobé pohľadávky 41   
B.III. Krátkodobé pohľadávky 53 224.229 151.871 
B.IV. Krátkodobý finančný majetok 66   
B.V. Finančné účty 71 431 689 
C. Časové rozlíšenie 74 7.367 6.020 

 
 
ozn. STRANA PASÍV r. 31.12.2020 31.12.2019 

 Spolu vlastné imanie a záväzky 79 39.137.900 39.968.556 

A. Vlastné imanie 80 1.781.013 1.818.077 

A.I. Základné imanie 81 1.617.900 1.617.900 
A.II.  Emisné ážio 85   
A.III. Ostatné kapitálové fondy 86 165.305 165.305 
A.IV. Zákonné rezervné fondy 87 12.104 12.104 
A.V. Ostatné fondy zo zisku 90   
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia 93   



A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov 97 22.768 136.150 
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné 

obdobie po zdanení 
100 -37.064 -113.382 

B. Záväzky 101 4.144.941 4.164.302 

B.I. Dlhodobé záväzky 102 80.510 26.066 
B.II. Dlhodobé rezervy 118   
B.III. Dlhodobé bankové úvery 121 3.488.454 3.522.954 
B.IV. Krátkodobé záväzky 122 339.870 396.089 
B.V. Krátkodobé rezervy 136 34.469 6.842 
B.VI. Bežné bankové úvery 139 201.638 212.351 
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci 140   
C. Časové rozlíšenie 141 33.211.946 33.986.177 

 
Údaje o krátkodobých pohľadávkach v € 

 
 Údaje o krátkodobých záväzkoch v € 

 
Popis základného imania v € 
 

Text 31.12.2020  31.12.2019 

Základné imanie celkom, z toho: 1.617.900 1.617.900 
Mesto Nemšová 1.272.000 1.272.000 
Obec Horné Srnie 66.000 66.000 
Obec Horná Súča 93.900 66.000 
Obec Dolná Súča 89.400 66.000 
Obec Skalka nad Váhom 81.600 15.000 
Obec Hrabovka 15.000 15.000 
Zmena základného imania 0 117.900 

 
 
 

Pohľadávky 

31.12.2020 31.12.2019 

Celkom 
Po lehote 
splatnosti 

Celkom 
Po lehote 
splatnosti 

Pohľadávky z obchodného styku  189.079 46.858 116.726 3.377 
Daňové pohľadávky a dotácie 0  8.863  
Ostatné pohľadávky 35.150  26.282  

Záväzky 

31.12.2020  31.12.2019 

Celkom 
Po lehote 
splatnosti 

Celkom 
Po lehote 
splatnosti 

Záväzky z obchodného styku 248.020 149.237 291.222 212.366 
Záväzky voči zamestnancom a zo 
sociálneho poistenia 23.279  23.557  
Daňové záväzky a dotácie 25.108  30.284  
Ostatné záväzky 43.463  51.026  



Popis a výška zmien vlastného imania podľa položiek súvahy v €    
                                                                                                                                                                     

Text  31.12.2020  31.12.2019 rozdiel 

Vlastné imanie celkom, z toho: 1.781.013 1.818.077 -37.064 
Základné imanie 1.617.900 1.617.900 0 
Ostatné kapitálové fondy 165.305 165.305 0 
Zákonné rezervné fondy 12.104 12.104 0 
Výsledok hospodárenia minulých 
rokov 

22.768 136.150 -113.382 

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie po zdanení 

-37.064 -113.382 76.318 

 
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v €                   
                                                                                           

Text  31.12.2020  31.12.2019 

Stav sociálneho fondu k 1.1. 911 290 

Povinná tvorba 1.477 1.502 
Tvorba zo zisku   
Prírastky spolu 1.477 1.502 

Čerpanie na stravovanie  818 881 
Čerpanie na regeneráciu   
Čerpanie spolu 818 881 

Stav sociálneho fondu k 31.12. 1.572 911 

 
Ostatné záväzky – prijaté úvery v € 
 

Druh úveru Splatnosť  31.12.2020  31.12.2019 

Kontokorentný úver - ČSOB doba neurčitá 63.638 74.351 
Účelový úver - ČSOB 21.9.2026 3.626.454     3.660.954 

 
Údaje z výkazu ziskov a strát v € 
 

ozn. text r. 31.12.2020 31.12.2019 

** Výnosy z hospodárskej činnosti 02 1.654.771 1.512.311 
** Náklady na hospodársku činnosť 10 1.648.859 1.591.315 
*** VH z hospodárskej činnosti 27 5.912 -79.004 
* Pridaná hodnota 28 434.154 327.665 
** Výnosy z finančnej činnosti 29   
** Náklady na finančnú činnosť 45 42.976 43.089 
*** VH z finančnej činnosti 55 -42.976 -43.089 
**** VH za účtovné obdobie pred zdanením 56 -37.064 -122.093 
**** VH za účtovné obdobie po zdanení 61 -37.064 -113.382 
 
 
 
 



Návrh na rozdelenie straty za rok 2020 v €   
                                                                                                          
Spôsob rozdelenia výsledku hospodárenia po zdanení

 

Návrh  na 
rozdelenie 

straty za rok 
2020 

Skutočné 
rozdelenie 

straty za rok  
2019 

Prídel do rezervného fondu   
Prídel na zvýšenie základného imania   
Prídel do štatutárnych fondov   
Prídel do ostatných kapitálových fondov   
Úhrada straty minulých rokov    
Dividendy akcionárov   
Prídel do sociálneho fondu   
Prevod na účet nerozdelený zisk minulých rokov   
Prevod na účet neuhradená strata minulých rokov -37.064 -113.382 
Iné rozdelenie zisku   
Výsledok hospodárenia po zdanení -37.064 -113.382 

 
Plnenie finančného plánu v €       
                                                                                                                                     

Účet Položka 
skutočnosť 

2018 2019 2020 

50 Spotrebované nákupy 297.412 266.629 239.748 
51 Služby 144.981 171.225 193.578 
52 Osobné náklady 250.922 256.006 250.005 
53 Dane a poplatky 971 3.023 33.359 
54 Náklady na hospodársku činnosť 1.841 15.038 14.755 
55 Odpisy 109.805 879.394 917.414 
56 Finančné náklady 32.933 43.089 42.976 
59 Daň z príjmov 8.711 -8.711  
5 Náklady celkom bez dane                

z príjmov 
838.865 1.634.404 1.691.835 

6 Výnosy celkom 833.214 1.512.311 1.654.771 

 Rozdiel bez dane z príjmov -5.651 -122.093 -37.064 

 


